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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Penuaan dianggap sebagai peristiwa fisiologis yang memang harus dialami 

oleh  makhluk hidup. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti proses 

terjadinya menua. Proses penuaan merupakan tantangan yang harus 

ditanggulangi karena  diartikan dengan proses kemunduran prestasi kerja dan 

penurunan kapasitas  fisikseseorang. Proses penuaan akan menyebabkan 

perubahan anatomis, fisiologis dan biokimia pada tubuh, sehingga akan 

mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Proses 

penuaan merupakan tantangan yang harus ditanggulangi karena diartikan 

dengan proses kemunduran prestasi kerja dan penurunan kapasitas fisik 

seseorang. Akibatnya kaum lansia menjadi  kurang produktif, rentan terhadap 

penyakit dan banyak bergantung pada orang  lain (Kadir,2007). 

Memasuki masa tua berarti mengalami kemunduran, misalnya 

kemunduran fisik, sistem musculoskeletal lansia sering mengalami rematik, 

penyakit gout, nyeri sendi dan lumbago (Handoko & Richard, 2013). Menurut 

Nugroho (2008) hampir 8% orang yang berusia 50 tahun ke atas mempunyai 

keluhan pada sendinya, terutama linu (nyeri), pegal dan terasa  sangat  nyeri. 

Beberapa kelainan akibat perubahan sendi yang banyak terjadi pada lansia 

antara lain; gout, arthritis  rheumatoid  dan  osteoarthritis  (Bangun,  2009). 

Osteoarthritis  adalah penyakit degeneratif sendi sinovial yang ditandai 

dengan chondropathydan sekaligus proliferasi tulang baru dengan renovasi 

kontur sendi (Deepti & DeepLI, 2016). Penyakit ini lebih sering terjadi pada 
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bagian lutut, penyebab  utamanya  adalah  nyeri  menahun  pada  

musculoskeletal  dan  ketidakmampuan  gerak  pada  usia  tua, atau  bisa  juga  

disebabkan  karena  membawa  beban  yang  terlalu  berat  melebihi  ketentuan  

(Iwamoto, et all, 2011). 

Prevalensi  osteoarthritis  lutut  radiologis  di  Indonesia  cukup  tinggi  

yaitu  mencapai  15,5%  pada  pria dan  12,7%  pada  wanita. Hal  ini  lebih  

sering  disebabkan  karena  gangguan  sambungan  sendi, meningkat  seiring  

dengan  bertambahnya  usia  dan  jenis  kelamin. Usia  45-75  keatas, 

menunjukkan  terjadinya  kasus  kurang  lebih  12,1%  dari  populasi. Sebelum  

50  tahun  keatas  prevalensi  osteoarthritis  pada  sebagian  persendian  lebih  

sering  terkena  pada  laki-laki  dari  pada  perempuan. Tetapi  setelah  usia  50  

tahun, penyakit  ini  lebih  sering  menyerang  perempuan  pada  bagian  tangan, 

kaki  dan  lutut  (Maggo, Saxena  &  Grover, 2011).  

Nar  (2013)  menyebutkan  bahwa  ada  banyak  penyebab  dari  

berkembangannya  osteoarthritis  termasuk  faktor  usia, pekerjaan, kelebihan  

berat  badan, faktor hereditas  dan  kerusakan  sendi  setelah  kecelakaan  atau  

kecepatan  pertumbuhan  tulang  baru. Peningkatan  kerja  sendi  dalam  

melakukan  aktivitas  sehari-hari  juga  dapat  memperburuk  osteoarthritis. 

Adapun  faktor  resiko  lainnya  menurut  Helmi  (2011)  riwayat  peradangan  

sendi, gangguan  neuromuscular  dan  gangguan  metabolik. Paling  sering  

osteoarthritis  mengenai  sendi  lutut, dimana  jenis  osteoarthritis  ini  

merupakan  jenis  yang  paling  umum  dari  arthritis  dan  sebagai  penyebab  

utama  dari  nyeri  muskuloskeletal  kronis  dan  masalah  dari  mobilitas  sendi  

pada  orang  tua  (Nath  &  Saikia, 2015). Penyakit  ini  sering  ditandai  dengan  
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terjadinya  degenerasi  pada  tulang  rawan  dan  tulang  yang  mendasarinya  

dalam  sendi, serta  terjadi  pertumbuhan  tulang  yang  berlebih  yang  dapat  

mengakibatkan  terjadinya  pemecahan  pada  jaringan  yang  akhirnya  dapat  

menyebabkan  rasa  sakit  serta  kekakuan  pada  sendi  (Elshazly, et  all, 2013). 

Salah  satu  gejala  osteoarthritis  lutut  adalah  nyeri  lutut. Adanya  nyeri  lutut  

menyebabkan  seseorang  takut  melakukan  aktivitas  atau  gerakan  sehingga  

menurunkan  kualitas  hidupnya.  

Nyeri  menurut  IASP  (International  Association  for  the  Study  of  

Pain)  adalah  pengalaman  sensori  dan  emosional  yang  tidak  menyenangkan  

akibat  dari  kerusakan  jaringan  yang  aktual  dan  potensional. Pada  umumnya  

orang  mempresepsikan  bahwa  nyeri  juga  mempengaruhi  homeostasis  tubuh  

yank  akan  menimbulkan  stress  untuk  memulihkan  homeostasis  tersebut  

(Lumbantoruan  &  Harahap, 2012). Nyeri  osteoarthritis  selalu  terlokalisir  

pada  bagian  sendi  yang  terkena  contohnya  osteoarthritis  pada  hip  

menyebabkan  nyeri  pada  kaki. 

Mekanisme  nyeri  pada  osteoarthritis  didefinisakan  sebagai  keadaan  

sensori  yang  tidak  menyenangkan  dan  peristiwa  emosional  yang  

berhubungan  dengan  keadaan  sebenarnya  atau  kerusakan  potensial  

jaringan, secara  umum  nyeri  digambarkan  sebagai  sinyal  karena  adanya  

kerusakan  pada  tubuh  (Enohumah  &  Imarengiaye, 2008). Tujuan  dari  

pengobatan  pada  pasien  osteoarthritis  adalah  mengurangi  nyeri  dan  

menjaga  atau  meningkatkan  aktivitas  fungsional. Kebanyakan  terapi  dengan  

obat-obatan  atau  farmakologi  tidak  cocok  diberikan  kepada  lansia  karena  

memberikan  efek  yang  besar  pada  pengobatan.  Dokter merekomendasikan  

untuk  diberikan  pengobatan  non-farmakologi  seperti, penggunaan  modalitas  
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kepada  pasien  osteoarthritis. Kebanyakan  pasien  osteoarthritis  lutut  

menggunakan  kombinasi  farmakologi  dan  non-farmakologi  dalam  

pengobatannya. Rekomendasi  dari  American  College  of  Rheumatology  

(ACR)  pada   osteoarthritis  lutut, terapi  non-farmakologi  meliputi  aerobic  

exercise, strength exercise, hydroteraphy  dan  mengurangi  berat  badan  

(Nejati, Farzinmehr  &  Lakeh, 2014). Menurut Olufemi dan Adaeze (2012), 

exercise terbukti dapat meningkatkan kesehatan umum dan suasana hati, 

mengurangi kecacatan serta kelelahan dan sangat menguntungkan dapat 

memodifikasi faktor resiko dari perkembangan suatu penyakit. 

Terapi  non  farmakologi  yang disarankan  untuk  seorang  penderita  yang  

berpotensi  osteoarthritis  seperti  penggunaan  kinesio  taping  dan  retro  

walking  exercise. Selain  itu  terapis  juga  harus  melakukan  perlakuan  

nondrug  atau  nonsurgical, seperti  dimana  taping  diletakkan  yang  gunanya  

untuk  menurunkan  nyeri  pada  sendi  atau  otot  sehingga  dapat  menurunkan  

nyeri, memperbaiki  fungsi  dan  meningkatkan  ROM  serta  meningkatkan  

aktifitas  fungsional  atau  Aktivities  of  Daily  Living  (ADL)  pada  penderita  

yang  berpotensi  osteoarthritis. Hal ini juga di perkuat oleh Chao et al (2015) 

yang mengatakan bahwa kinesiotaping juga dapat digunakan dalam upaya untuk 

menormalkan fungsi otot, meningkatkan limfatik dan pembuluh darah dan 

mengurangi rasa sakit. Dampak  dari  penggunaan kinesio  taping  telah  

diperkenalkan  pada  banyak  pembelajaran  untuk  permasalahan  

musculoskeletal  dan  nervous  system. Treatment  menggunakan  kinesio  taping  

ditujukan  pada  kasus  degenerative  arthritis  untuk  menurunkan  nyeri  dan  

meningkatkan  fungsi  sendi dengan  begitu  dapat  meningkatkan  kualitas  

hidup  pasien  (Boeskov, 2014 ; Lee CR, 2012). Kinesio  taping  juga  diakui  
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oleh  beberapa  praktisi  klinis  dapat  menurunkan  nyeri  dan  meningkatkan  

fungsi  tubuh  (Kim, 2017).   

Baru-baru inijuga  muncul metode baru yaitu retrowalking sebagai 

konsep baru dalam fisioterapi dan rehabilitasi, retro  walking  atau  backward  

walking  ini  sangat  bermanfaat  dalam  hal  meningkatkan  kebugaran  

cardiopulmonary  dan  aktivitas  otot  serta  dapat  meningkatkan  physical  

health. Retro  walking  atau  backward  walking  ini  memiliki  pola  yang  

berbeda  dari  aktivitas  otot-otot  berhubungan  dengan  kecepatan  berjalan  

meningkatkan  irama  dan  penurunan  panjang  langkah  (Joshi, Vij  &  Singh, 

2015). Hal  ini  berkaitan  dengan  peningkatan  metabolisme  dan  respon  dari  

kardiorespirasi  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  berjalan  pada  

kecepatan  yang  sama  (Joshi, Vij  &  Singh, 2015). Ciri  khasnya  dari  retro  

walking  adalah  inisiasi  dengan  toe  strike. Retro  walking  atau  backward  

walking  yang  kontak  terlebih  dahulu  ke  tanah  yaitu  jari-jari  kaki, 

sedangkan  tumit  terangkat  dari  tanah  pada  akhir  dari  stance  phase. Dari  

beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Handono  &  Richard (2013)  ;  

Nejati, Farzinmehr  &Lakeh  (2014)  ;  Marlina  (2015), menyatakan  bahwa  

retro  walking  exercise  memiliki  efektifitas  terhadap  mengurangi  nyeri.   

Berdasarkan  hasill studi  pendahuluan  yang  dilakukan  di  Dinas  

Kesehatan  Kota  Malang  pada  tanggal  21  November  2017, mendapatkan 

informasi  bahwa  jumlah  penderita  osteoarthritis  diseluruh  Posyandu 

sebanyak  365  orang  di  Kota  Malang  daerah  Kendal  Kerep  tahun  2015  

yaitu  laki-laki  berjumlah  85  orang  dan  perempuan  berjumlah  280  orang. 

Sehingga  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  “Perbedaan  Pengaruh  

Kinesio  Taping  Dengan  Retro  Walking  Exercise  Terhadap  Penurunan  Nyeri  
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Pada  Lansia  Berpotensi  Osteoarthritis  di  Puskesmas  Kendal  Kerep  Kota  

Malang  Jawa  Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pengaruh  kinesio  taping  terhadap  penurunan  nyeri  pada  

pasien  yang  berpotensi  osteoarthritis knee ? 

2. Bagaimana  pengaruh  retro  walking  exercise  terhadap  penurunan  nyeri  

pada  pasien  yang  berpotensi  osteoarthritis  knee ? 

3. Bagaimana  perbedaan  pengaruh  kinesio  taping  denganretro  

walkingexercise  terhadap  penurunan  nyeri  pada  pasien  yang  berpotensi  

osteoarthritis  knee ? 

C. Tujuan Umum 

Untuk  mengetahui  perbedaan  pengaruh  kinesio  taping  dengan  retro  

walkingexercise  terhadap  penurunan  nyeri  pada  pasien  yang  berpotensi  

osteoarthritis  knee 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi  skala  nyeri  sebelum  dan  sesudah  diberikan  kinesio  

taping  dengan  retro  walking  exercise. 

2. Menganalisis  perbedaan  pengaruh  kinesio  taping  dengan  retro  walking  

exercise  terhadap  penurunan  nyeri  pada  lansia  yang  

beresikoosteoarthritis  knee. 

3. Mengetahui  perbedaan  pengaruh  kinesio  taping  dengan  retro  walking  

exerciseterhadap  penurunan  nyeri  pada  lansia  yang  berpotensi  

osteoarthritis  knee. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Peneliti 

Menambah  wawasan  bagi  penulis  khususnya  dalam  penelitian  tentang  

perbedaan  pengaruh  kinesio  taping  dengan  retro  walkingexercise  

terhadap  penurunan  nyeri  pada  pasien  yang  berpotensi  

osteoarthritisknee. 

2. Lokasi Peneliti  

Memberikan  edukasi  dan  informasi  tentang  perbedaan  pengaruh  kinesio  

taping  dengan  retro  walking  exercise  terhadap  penurunan  nyeri  pada  

lansia  yang  berpotensi  osteoarthritis  knee  sehingga  masyarakat  dapat  

melakukan  kontrol  pada  timbulnya  nyeri  akibat  osteoarthritis knee. 

3. Institusi Pendidikan 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  informasi  dan  referensi  

kepada  mahasiswa  fisioterapi  serta  dapat  menjadi  masukan  bagi  tenaga  

kesehatan  untuk  mengurangi  nyeri  dengan  mengetahui  perbedaan  

pengaruh  kinesio  taping  dengan   retro walking  exercise. 

F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan  dari  hasil  kajian  pustaka,  belum  ada  peneliti  lain  

sebelumnya  yang  meneliti  hal  yang  sama, namun  telah  ada  beberapa  

peneliti  yang  telah  dilakukan  berkaitan  dengan  kinesio taping, retro walking 

exercise  dan  menurunkan  nyeri  pada  sendi  lutut. Beberapa  penelitian  yang  

sudah  dilakukan  sebelumnya  adalah  : 

1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nejati, Farzinmehr  dan  Lakeh  (2014), di  

Hazrat  Rasoul  Hospital  dengan  judul “The  effect  of  exercise  therapy  

on  knee  osteoarthritis : a  randomized  clinical  trial”. Penelitian  ini  
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menggunakan  dua  kelompok  perlakuan  yaitu  kelompok  exercise  dan  

kelompok  non-exercise  untuk  mengukur  penurunan  nyeri  pada  

osteoarthritis  lutut. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  adanya  penurunan  

nyeri  dan  peningkatan  fungsi  dari  pasien  osteoarthritis  lutut  namun  

dengan  penggabungan  latihan  yang  lebih  dominasi  menggunakan  

strengthening  exercise. Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  lakukan  

yaitu  perbedaan pengaruh kinesio taping denganretro  walking 

exercisesebagai  treatment  untuk  mengetahui  perbandingan  penurunan  

nyeri  pada osteoarthritis knee. 

2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marlina  (2015)  di  Unit  Rawat  Jalan 

Orthopaedi  Rumah  Sakit  di  Yogyakarta  dengan  judul  “Efektivitas 

latihan  lutut  terhadap  penurunan  intensitas  nyeri  pasien  osteoarthritis  

lutut  di  Yogyakarta”. Penelitian  ini  memberikan  latihan  lutut  kepada  

pasien  osteoarthritis  lutut  untuk  mengukur  penurunan  intensitas  nyeri  

setelah  latihan. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  latihan  lutut efektif  

menurunkan  intensitas  nyeri  pasien  osteoarthritis  lutut  dan  dapat  

meningkatkan  kualitas  hidupnya. Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  

lakukan  yaitu  perbedaan pengaruh kinesio taping dengan  retro  walking 

exercise  sebagai  treatment  untuk  mengetahui  perbandingan  penurunan  

nyeri  pada osteoarthritis knee. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tomasz Halski et al (2015) yang berjudul 

“short term affect of kinesiotaping and cross taping application in the 

treatment of latent upper trapezius trigger points : A prospective, single 

blind, randomized, sham controlled trial“. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemberian macam metode kinesiotaping dalam mengurangi rasa 
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sakit atau nyeri. Jenis penelitian ini dilakukan dengan sampling acak dengan 

inklusi 18-26 tahun dan dibagi menjadi 3 kelompok responden, analisa 

statistic menggunakan ANOVA dari friedman dan wilcoxon. jumlah 

responden 105 relawan dari penduduk opole medical shcool dan Hasil yang 

diperoleh adalah pemakaian 3 metode taping dapat mengurangi nyeri VAS. 

Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  lakukan  yaitu  perbedaan pengaruh 

kinesio taping denganretro  walking exercisesebagai  treatment  untuk  

mengetahui  perbandingan  penurunan  nyeri  pada osteoarthritis knee. 

4. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dr. Deepti N Wadhwa, etc (2016), yang  

berjudul  “Effects of retro walking on Osteoarthritis of knee in geriatric 

population”. Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  Simple 

Random Sampling. Variabel independen (X1) effects retro walking, variabel 

dependen (Y1) osteoarthritis knee. Penelitian ini dilakukan 9 sesi selama 3 

kali pertemuan dalam seminggu, selam 45-60 menit di Department of 

Orthopaedics of Pravara Rural Hospital. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  

Latihan retrowalking lebih efektif untuk mengurangi nyeri dan 

meningkatkan efektifitas fungsional lansia pada kasus osteoatritis. 

Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  lakukan  yaitu  dengan  

menerapkan  kinesio taping  dan retro walking exercise  sebagai  treatment  

untuk  mengetahui  perbandingan  penurunan  nyeri  pada  osteoarthritis 

knee. 

5. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Kwansub Lee, Chae Woo Yi dan 

Sangyong (2016), yang  berjudul  “The Effects of Kinesiology Taping 

Therapy on Degeneratif Knee Arthritis Patients Pain, Function and Joint 

Range Of Motion”. Penelitian ini menggunakan metode comparative 
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perseptive study. Instrument penelitian menggunakan VAS untuk nyeri, K-

WOMAC untuk fungsional dan pengukuran ROM menggunakan 

goniometer dan teknik pengambilan sample menggunakan purposive 

sampling. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa terdapat penurunan 

nilai dari pengukuran VAS (Visual Analog Scale)  dan K-WOMAC (Korean 

Western Ontario and Mc Master Osteoarthritis Index) serta terjadi 

peningkatan ROM secara signifikan dengan kelompok yang menerima 

pemberian kinesiologi taping dibandingkan yang hanya melakukan terapi 

konserfatif saja. Sedangkan  penelitian  yang  akan  saya  lakukan  yaitu  

dengan  menerapkan  kinesio taping  dan retro walking exercise sebagai  

treatment  untuk  mengetahui  perbandingan  penurunan  nyeri  pada    

osteoarthritis knee. 
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